НАРУЧИЛАЦ
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На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр.
124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:
ПРВУ ИЗМЕНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку бр. ЈН/1000/0142/2018 (1036/2018)
Врши се измена конкурсне документације, тако што се мења рок испоруке добара и
уместо рока од максимално 60 (шездесет) дана од дана ступања уговора на правну снагу
нови рок испоруке је максимално 90 (деведесет) дана од дана ступања уговора на правну
снагу.
На основу наведеног мења се:
1. Тачка 6.14 Рок и место испоруке из поглавља 6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО
ДА САЧИНЕ ПОНУДУ (на страни 26 од 74 конкурсне документације).
Измењена тачка 6.14 Рок и место испоруке из поглавља 6. УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ (на страни 26 од 74 конкурсне
документације) се налазе у прилогу ове измене.
2. Образац 1 - Понуда из поглавља 7. ОБРАСЦИ (на страни 37 до 39 од 74 конкурсне
документације).
Измењен Образац 1 - Понуда из поглавља 7. ОБРАСЦИ (на страни 37 до 39 од 74
конкурсне документације) се налазе у прилогу ове измене.
3. Образац 6 МОДЕЛ УГОВОРА, члан 4. Рок и место испоруке (на страни 57 до 65 од
74 конкурсне документације.
Измењен Образац 6 - МОДЕЛ УГОВОРА (на страни 57 до 65 од 74 конкурсне
документације) се налазе у прилогу ове измене.
Мења се тачка 6.30. Измене током трајања уговора из поглавља 6. УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ (на страни 35 од 74 конкурсне документације)
и усклађује са чланом 12. Модела уговора.
Измењена тачка 6.30. Измене током трајања уговора из поглавља 6. УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ (на страни 35 од 74 конкурсне документације)
се налазе у прилогу ове измене.
Измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници
Наручиоца.
Ова измена представља саставни део конкурсне документације за Јавну набавку бр.
ЈН/1000/0142/2018 (1036/2018).
КОМИСИЈА ЗА ЈН/1000/0142/2018 (1036/2018)
Доставити:
- Архиви
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ПРИЛОГ ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЈН/1000/0142/2018 (1036/2018) Прва измена конкурсне документације

стр. 3/15

6.14 Рок и место испоруке
Рок испоруке износи максимално 90 (деведесет) дана од дана ступања уговора на правну снагу.
Место испоруке су локације Наручиоца:
-ЕПС, Управна зграда, Балканска (локација 1)
-ЕПС, Управна зграда, Масарикова (локација 2)
-ЕПС, Београд, објекат Трафо станица Церак (локација 3)
6.16. Измене током трајања уговора
Наручилац може после закључења Уговора без спровођења поступка јавне набавке повећати
обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.
Обим предмета јавне набавке из Уговора о купопродаји Наручилац може повећати за
максимално до 5% укупне вредности Уговора под условом да има обезбеђена финансијска
средства.
После закључења уговора Наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената
уговора из објективних разлога приликом реализације Уговора.
Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, у складу са законом и дугим подзаконским
актима, потписаним од стране законских заступника или овлашћених лица Уговорних страна.
Наручилац може након закључења овог Уговора, без спровођења поступка јавне набавке да:
- повећа обим предмета овог Уговора до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона из
следећих разлога: делимичне измене количина садржаних у спецификацији предмета уговора
због непредвиђених околности (организационих промена, што може довести до повећања потреба
за предметом уговора, повећаном броју локација, лиценци ...) , користећи јединичне цене из
понуде .
- продужи период реализације уговора из објективних разлога продужења реализације активности
заснованих на промени закона и подзаконских аката који директно утичу на повећање обима, а
услед непланиране неспремности локација и/или ванредних догађаја на серверској или
комуникационој инфраструктури, који онемогућавају реалузацију уговора и захтевају додатно
време за извршење, у складу са чланом 115. став 2. Закона, а што ће бити регулисано анексом
Уговора.
У свим наведеним случајевима Наручилац је обавезан да донесе одлуку о измени уговора која
садржи податке у складу са Прилогом 3Л и да у року од три дана од дана доношења исту објави
на Порталу Јавних набавки, као и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној
ревизорској институцији, према члану 115. став 5. Закона.

ЈН/1000/0142/2018 (1036/2018) Прва измена конкурсне документације

стр. 4/15

ОБРАЗАЦ 1.
ПОНУДА
ПОНУДА бр. ___________ од ______________ у отвореном поступку за јавну набавку
добара – Доградња и унапређење рачунарске мреже ЈН бр. ЈН/1000/0142/2018 (1036/2018)
Табела 1.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Име особе за контакт:

е-маил:

Телефон:

Телефакс:

Порески број понуђача (ПИБ):

Матични број понуђача:

Шифра делатности:

Назив банке и број рачуна:

Лице овлашћено за потписивање Уговора:
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Понуда се подноси: (заокружити начин подношења понуде (А, Б или В), уколико понуђач заокружи
(Б или В), уписати податке под Б) и В)
Табела 2.
А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

1.

Назив подизвођача:

2.

Адреса:

3.

Матични број:

4.

Порески идентификациони број:

5.

Име особе за контакт:

6.

Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:

7.

Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

1.

Назив учесника у заједничкој понуди:

2.

Адреса:

3.

Матични број:

4.

Порески идентификациони број:

5.

Име особе за контакт:

Напомена: -Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди потребно је
копирати Табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду Табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“
попуњава носилац заједничке понуде, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди
треба навести у Табели 2. овог обрасца.
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Табела 3.

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ
1. Укупна цена без ПДВ

_______________________ динара

2. Укупна цена са ПДВ

_______________________ динара

Рок испоруке

___________ дана (максимално 90 дана) од дана
ступања уговора на правну снагу.

4. Рок плаћања

Након испоруке опреме и извршених пратећих
услуга, у законском року од 45 дана од дана
пријема исправног рачуна.

3.

5. Рок важења понуде

___________ дана (минимум 120 дана) од
дана отварања понуда

Датум
___________________________

Понуђач
М.П.

_________________________
(потпис овлашћеног лица)

Датум

Подизвођач
М. П.

___________________________

________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомене:
- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача
из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да
образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом
понуђач и подизвођач.
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ОБРАЗАЦ 6.

МОДЕЛ УГОВОРА O КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА

Доградња и унапређење рачунарске мреже
Закључен између уговорних страна:
1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13, 11000 Београд, матични
број 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13 Banca Intesа ад Београд, које
заступа законски заступник, Милорад Грчић, в.д. директора (у даљем тексту: Купац)
и
2. __________________________________________ (адреса: улица, број и место)
_________________________________________________, _____, ___________, ПИБ:
_____________, матични број ____________, кога заступа _______________________, (у
даљем тексту: Продавац)
2а)________________________________________из _____________,
улица
___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, кога
заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)
2б)_______________________________________из
_____________,
улица
___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, кога
заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)
(попунити и заокружити у складу са понудом)
У случају да је поднета понуда са подизвођачем:
Продавац
је
део
набавке
која
је
предмет
овог
уговора
.....................................................................................................................................

и

то

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу .................................................................................................
(навести скраћено пословно име подизвођача)
а која чини ................% од укупне вредности набавке.
Продавац одговара Купцу за уредно извршење дела набавке који је поверио подизвођачу.
У случају да је поднета понуда заједничка понуда:
На основу закљученог Споразума број .........................од ...........................о заједничком извршењу
јавне набавке број ЈН/1000/0142/2018 (1036/2018), ради учешћа у поступку ЈН добара Доградња и
унапређење рачунарске мреже.
између: ........................................ (навести учеснике заједничке понуде) споразумне стране су се
сагласиле: ................................(могу се навести одредбе из споразума које су битне за
реализацију уговора)
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Купцу.
Споразум о заједничком извршењу јавне набавке бр. ....................је саставни део овог уговора.
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УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Уговорне стране констатују:
● да је Купац у складу са чланом 32. и 62. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,
14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке бр. ЈН/1000/0142/2018 (1036/2018) ради
набавке добара Доградња и унапређење рачунарске мреже за потребе Купца.
● да је Продавац на основу позива за подношење понуда и конкурсне документације који су
објављени дана.................... на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила Републике
Србије и база прописа и на интернет страници наручиоца, доставио Понуду бр. _________ од
__.__.____. године. (податке попуњава Продавац)
● да је Купац на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, у складу са чланом 105. ЗЈН
и Одлуке о додели уговора бр. ................ од ...................... године донете у складу са чланом 108.
ЗЈН, доделио Уговор о јавној набавци Продавцу. (податке попуњава Купац).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја добара са пратећим услугама за доградњу и унапређење
рачунарске мреже у складу са Понудом Продавца број _____________ од __________ године,
Обрасцем структуре цене и Техничком спецификацијом за ЈН бр. ЈН/1000/0142/2018 (1036/2018),
који чине саставни део овог Уговора.
УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ
Члан 2.
Укупна вредност Уговора износи ___________________________ динара без обрачунатог ПДВ-а.
Уговорена вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу са
прописима Републике Србије.
У цену су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су одређени
Конкурсном документацијом.
Цена је фиксна односно не може се мењати за све време трајања овог Уговора.
ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ
Члан 3.
Плаћање испоручених добара и извршених пратећих услуга извршиће се у року до 45
(четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна, након потписивања Записника о
извршеном квалитативном и квантитативном пријему - без примедби, од стране овлашћених
представника Уговорних страна.
Рачун гласи и мора бити достављен на адресу Купца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“
Београд Балканска 13, Београд ПИБ 103920327, са обавезним прилозима: Записником о
извршеном квалитативном и квантитативном пријему и копијом отпремнице са читко написаним
именом и презименом и потписом овлашћеног лица Купца које је примило испоручена добра.
У достављеном рачуну, Продавац је обавезан да се придржава тачно дефинисаних назива из
конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не
одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења
различитих шифарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени
тачан назив, изабрани понуђач је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом
назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.
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Финансијске обавезе које доспевају у наредној години, односно у наредним годинама биће
реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у Програму
пословања ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 4.
Рок испоруке предмета уговора из члана 1. овог Уговора је _______ дана (максимално 90) од
дана ступања уговора на правну снагу.
Место испоруке су локације Купца:
-ЕПС, Управна зграда, Балканска (локација 1)
-ЕПС, Управна зграда, Масарикова (локација 2)
-ЕПС, Београд, објекат Трафо станица Церак (локација 3)
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Члан 5.
Продавац је обавезан да предмет овог уговора реализује у складу са техничком спецификацијом
(поглавље 3. Конкурсне документације), важећим техничким прописима и прописаним
стандардима. Продавац гарантује за квалитет и понуђене параметре испорученог предмета
уговора.
Продавац се обавезује да писаним путем обавести Купца о тачном датуму испоруке најмање 2
(два) радна дана пре планираног датума испоруке.
Пријем предмета овог уговора констатоваће се потписивањем Записника о извршеном
квалитативном и квантитативном пријему – без примедби и отпремнице и провером:
-

да ли је испоручена уговорена количина;

-

да ли су испоручена добра у складу са прихваћеном понудом;

-

да ли су испоручена добра у складу са достављеним узорцима;

-

да ли су добра без видљивог оштећења;

-

да ли су предметна добра испоручена у оригиналном паковању.

У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја уговореног рока
испоруке отклони све недостатке, а док се ти недостаци не отклоне сматраће се да рок испоруке
није испоштован.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 6.
Гарантни рок за испоручена добра је дефинисан у поглављу 3. предметне Конкурсне
документације.
Продавац је обавезан да у гарантном року, у року 7(словима: седам) дана од дана пријема
писменог приговора Купцу: отклони недостатке на предметном добру о свом трошку, ако су мане
на добрима отклоњиве, или да му испоручи нове количине добра без недостатака о свом трошку и
да о свом трошку преузме испоручено добро са недостацима.
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 7.
Банкарска гаранција за добро извршење посла
Продавац се обавезује да Купцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла и то
неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права на приговор, издату у висини од 10%
укупне вредности овог уговора без ПДВ-а са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од
уговореног рока испоруке.
Продавац се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења овог уговора Купцу достави
банкарску гаранцију за добро извршење посла.
Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов наступања правног
дејства овог уговора.
Уколико достављена банкарска гаранција садржи додатне услове за исплату, краће рокове и
мањи износ, сматраће се да није достављена у прописаном року.
У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој
Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике
Србије.
У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој
Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и
процесног и материјалног права Републике Србије.
Купац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла у целости у случају
да Продавац не испуни било коју уговорну обавезу као и у случају једностраног раскида уговора
од стране Продавца.
Ако се за време трајања овог уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе или друге
околности које онемогућавају извршење уговорних обавеза, важност банкарске гаранције се мора
продужити.
Продавац може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). У том случају Продавац
је обавезан да Купцу достави контрагаранцију домаће банке.
Члан 8.
Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року
Продавац је обавезан да Купцу достави неопозиву, безусловну (без приговора) и на први писани
позив наплативу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од
10% укупне вредности уговора без ПДВ.
Наведену банкарску гаранцију Продавац доставља Купцу приликом потписивања Записника о
извршеном квалитативном и квантитативном пријему – без примедби.
Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року мора имати рок важења 30 дана
дужи од истека гарантног рока из Уговора.
У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој
Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике
Србије.
У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој
Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и
процесног и материјалног права Републике Србије.
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У случају да Продавац поднесе банкарску гаранцију стране банке, та банка мора имати додељен
кредитни рејтинг инвестициони ранг (3).
Купац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатакаа у гарантом року у
целости, у случају да Продавац не испуни своје обавезе дефинисане у члану 6. овог Уговора.
Купац ће након што од Продавца прими гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року,
вратити Продавцу гаранцију за добро извршење посла.
Гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности Корисника, Налогодавца и
Емисионе банке
УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ ЗАКАШЊЕЊА У ИСПОРУЦИ
Члан 9.
Уколико Продавац у року дефинисаном овим Уговором и на уговорени начин не изврши испоруку
предметних добара из члана 1. овог Уговора, Купац има право да наплати уговорну казну и то
0,2% од вредности овог Уговора за сваки дан закашњења, а највише у укупном износу од 10%
вредности овог уговора без ПДВ-а.
У случају доцње Купац има право да захтева и испуњење уговорне обавезе и уговорну казну, под
условом да без одлагања, а најкасније пре пријема предмета Уговора саопшти Продавцу да
задржава право на уговорну казну и под условом да до закашњења није дошло кривицом Купца,
нити услед дејства више силе.
Наплатом уговорне казне Купац не губи право на накнаду штете.
У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава уговорна казна, док се
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла наплаћује под условима из члана 7.
овог Уговора.
Плаћање уговорне казне доспева у року од 10 (десет) дана од дана пријема рачуна издатог од
стране Купца по основу уговорне казне.
Уколико Купац услед кашњења из става 1. овог члана, претрпи штету која је већа од износа
уговорне казне, има право на накнаду разлике између претрпљене штете у целости и исплаћене
уговорне казне.
ВИША СИЛА
Члан 10.
Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или
неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених
обавеза, за ону Уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе уговорне стране
када је код обе Уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је
онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.
Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у
обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова, од часа
наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Уговорну страну о настанку више
силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више
силе.
За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или
губитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези
дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади дуга Уговорна страна, ни
за време трајања више силе, ни по њеном престанку.
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Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (словима: тридесет) календарских дана, Уговорне
стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора – одлагању
испуњења и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о раскиду овог
Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ни једна од Уговорних страна не
стиче право на накнаду било какве штете.
ВАЖНОСТ УГОВОРА
Члан 11.
Уговор се сматра закљученим након потписивања од стране овлашћених заступника Уговорних
страна, а ступа на снагу када Продавац испуни одложни услов и достави у уговореном року
средства финансијског обезбеђења.
Уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци, рачунајући од ступања Уговора на снагу,
односно до краја испоруке и инсталације уговореног предмета Уговора из члана 1. овог Уговора,
највише до висине планираних средстава за јавну набавку. Уколико се уговорена средства утроше
пре истека уговореног рока Уговор ће се сматрати испуњеним.
ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 12.
Купац може после закључења Уговора без спровођења поступка јавне набавке повећати обим
предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама. Обим
предмета јавне набавке из Уговора о купопродаји Купац може повећати за максимално до 5%
укупне вредности Уговора под условом да има обезбеђена финансијска средства
После закључења уговора Купац може да дозволи промену цене и других битних елемената
уговора из објективних разлога приликом реализације Уговора.
Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, у складу са законом и дугим подзаконским
актима, потписаним од стране законских заступника или овлашћених лица Уговорних страна.
Купац може након закључења овог Уговора, без спровођења поступка јавне набавке да:
- повећа обим предмета овог Уговора до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона
из следећих разлога: делимичне измене количина садржаних у спецификацији
предмета уговора због непредвиђених околности (организационих промена, што може
довести до повећања потреба за предметом уговора, повећаном броју локација,
лиценци ...) , користећи јединичне цене из понуде .
- продужи период реализације уговора из објективних разлога продужења реализације
активности заснованих на промени закона и подзаконских аката који директно утичу на
повећање обима, а услед непланиране неспремности локација и/или ванредних
догађаја на серверској или комуникационој
инфраструктури, који онемогућавају
реализацију уговора и захтевају додатно време за извршење, у складу са чланом 115.
став 2. Закона, а што ће бити регулисано анексом Уговора.
У свим наведеним случајевима Купац
је обавезан да донесе одлуку о измени уговора која
садржи податке у складу са Прилогом 3Л и да у року од три дана од дана доношења исту објави
на Порталу Јавних набавки, као и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној
ревизорској институцији, према члану 115. став 5. Закона.
ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
Члан 13.
Купац у складу са својим интерним актима именује лице/а задужено за праћење реализације овог
Уговора и комуникацију са задуженим лицима Продавца.
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Лица задужена за праћење реализације овог Уговора су:
____________________________
____________________________
(Купац ће приликом закључења Уговора уписати име и презиме и е-mail адресу именованих лица
за праћење реализације Уговора)
РАСКИД УГОВОРА
Члан 14.
Ако Продавац не испуни овај Уговор, или ако не буде квалитетно и о року испуњавао своје
обавезе, или, упркос писмене опомене Купца, крши одредбе овог уговора, Купац има право да
констатује непоштовање одредби Уговора и о томе достави Продавцу писану опомену.
Ако Продавац не предузме мере за извршење овог Уговора, које се од њега захтевају, у року од 8
(осам) дана по пријему писане опомене, Купац може у року од наредних 5 (пет) дана да
једнострано раскине овој Уговор по правилима о раскиду Уговора због неиспуњења.
У случају раскида овог Уговора, у смислу овог члана, Уговорне стране ће измирити своје обавезе
настале до дана раскида.
Уколико је до раскида Уговора дошло кривицом једне Уговорне стране, друга страна има право на
накнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Продавац је обавезан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене у
било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој
промени писмено обавести купца и да је документује на прописан начин.
Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу
утицати на реализацију овог Уговора.
Члан 16.
Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора дође до статусних промена код уговорних страна,
права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.
Након закључења и ступања на правну снагу овог Уговора, Купац може да дозволи, а Продавац је
обавезан да прихвати промену уговорних страна због статусних промена код Купца, у складу са
уговором о статусној промени.
Члан 17.
Продавац је обавезан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у
документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима и да их користи искључиво у
вези са реализацијом предмета овог Уговора, а у складу са Уговором о чувању пословне тајне и
поверљивих информација који је саставни део овог Уговора.
Информације, подаци и документација које је Купац доставио Продавцу у извршавању предмета
овог Уговора, Продавац не може стављати на располагање трећим лицима без претходне писане
сагласности Купца.
Члан 18.
На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуће
одредбе Закона о облигационим односима и других закона, подзаконских аката, стандарда и
техничких норматива Републике Србије – примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.
Члан 19.
Сви неспоразуми који настану из овог Уговора и поводом њега Уговорне стране ће решити
споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог
Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду.
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У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а поступак се
води на српском језику.
Члан 20.
Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:
Прилог 1
Прилог 2
Прилог 3
Прилог 4
Прилог 5

Образац понуде
Образац структуре цене
Конкурсна документација (на Порталу јавних набавки под шифром_______)
Техничка спецификација
Споразум о заједничком наступању (у случају заједничке понуде)
Члан 21.

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерка, од којих 2 (два) примерка припадају
Продавцу, а 4 (четири) Купцу.

КУПАЦ
Јавно предузеће „Електропривреда
Србије“ Београд
_____________________________

ПРОДАВАЦ
Назив
М.П.

_____________________________
име и презиме

Милорад Грчић
в.д. директора
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